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Z á p i s n i c a  č.  4 / 2019 

z porady Výkonného výboru SZKB zo dňa 7.6.2019 
konaného v Leviciach 

 
 
Prítomní :    Ing. Onuščák – prezident, Bc. Baláž – viceprezident,  Mgr. Melko – člen,  

Kolozsy – člen, Ing. Kováčová – člen, Mgr. Cmárová – člen, Sabol – gen. 
sekretár, Mgr. Vilhanová – kontrolór   

        
Ospravedlnení :      0  
 
Neospravedlnení :   0 
 
 

P r o g r a m  :   1. Kontrola úloh zo Zápisnice VV č. 3/2019, otvorenie a schválenie 
programu VV 

                                   2. Príprava VZ SZKB 2019  
 
3. Príprava a realizácia M SR 2019 Levice 
 
4. Registrácia štatutárov zväzu a klubov do registra OZ a NO na MV 
SR do konca júna 2019 
 
5. Rôzne 

 
 
 
K bodu 1 – Kontrola úloh zo Zápisnice VV č. 3/2019, otvorenie a schválenie programu 

VV 
 

VV skontroloval úlohy zo Zápisnice VV č.3 a Zápisnice VV č.1 a skonštatoval 
nasledovné: 
 
b) k bodu 3 Zápisnice VV č.1 - Príspevky klubom SZKB z Príspevku uznanému športu (PUŠ) 
15% na účel športu mládeže do 23 r. 

- O príspevok klubom SZKB z PUŠ 15% na účel športu mládeže do 23 rokov v zmysle 
Zákona 440/2015 Z.z. Zákona o športe, § 69 ods. 5, bod a/ a na základe schváleného 
zoznamu – aktívni športovci do 23 r. – s tromi štartami na súťažiach SZKB v roku 2018 
- Príloha č.4 (Zápisnice VV č.1), a v zmysle Zmluvy o poskytnutí Príspevku uznanému 
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športu v roku 2019 medzi SZKB a MŠVVaŠ o rozdelení sumy 23.040 € medzi členské 
kluby SZKB doteraz nepožiadalo 9 členských klubov SZKB, menovite: 

 
1. klub ŠKP Policajná škola Košice – príspevok 1.080.-€ 
2. klub KBC Bardejov – príspevok 720.-€ 
3. klub Ares gym Žilina – príspevok 720.-€ 
4. klub Kick box Leon Hnúšťa – príspevok 360.-€ 
5. klub Goral gym Kežmarok – príspevok 360.-€ 
6. klub Paga gym Poprad – príspevok 360.-€ 
7. klub MT Poltár Carnage club – príspevok 180.-€ 
8. klub X gym KB klub 28 Gelnica – príspevok 180.-€ 
9. klub Assassin Bytča – príspevok 180.-€ 

SPOLU: 4.140.-€ 

 
VV ďalej skonštatoval, že ostatné úlohy boli splnené.  

 
Otvorenie VV SZKB vykonal p. Onuščák, v ktorom privítal všetkých zúčastnených, 

predložil návrh programu zasadnutia, ktorý bol schválený jednomyseľne.   
 
 
K bodu 2 – Príprava VZ SZKB 2019 
 

VV prerokoval a schválil správy členov komisií VV SZKB, konanie a priebeh VZ 
SZKB, návrh komisií a ich personálne obsadenie. 
 

 
K bodu 3 – Príprava a realizácia MSR SZKB 2019 
 

VV zhodnotil, že príprava a realizácia MSR SZKB 2019 prebieha podľa plánu.  
 

 
K bodu 4 – Registrácia štatutárov zväzu a klubov do registra OZ a NO na MV SR do 
konca júna 2019 
 

Na základe novelizácie zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (zákonom č. 
346/2018 Z.z.) v zmysle nového ustanovenia § 20a ods. 1 je pre všetky občianske združenia 
a neziskové organizácie na MV SR povinnosť do 30.6.2019 registrovať svojich štatutárnych 
zástupcov a ich údaje na MV SR.    

Každý klub je povinný prihlásiť svojho štatutárneho zástupcu, pričom dôsledok 
nevykonania registrácie údajov štatutárov je významný – subjekt verejnej správy (SZKB, 
mesto/obec,...) nesmie poskytnúť verejné prostriedky osobe/klubu, ktorá nemá údaje 
v Registri mimovládnych neziskových organizácií.  
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 Je potrebné následne dokladovať do 1.7.2019 (zaslaním skenu potvrdenia o registrácii 
na MV SR – pečiatka) na sekretariát SZKB e-mail: onuscak@kickboxing.sk , že registrácia na 
MV SR bola realizovaná. 
 
 
K bodu 5 – Rôzne  
 

Tréneri – každý klub SZKB musí mať trénera kickboxu (vyškoleného SZKB 
a s osvedčením SZKB) do 31.12.2019, inak nebudú kluby podporované finančne a nebudú 
môcť pristúpiť k akciám SZKB (súťaže, reprezentácia). 
 

Návrh Rozhodcovskej komisie SZKB – pre zisk medzinárodnej licencie na medziná-
rodnom rozhodcovskom kempe v bulharskom Bansko, 18.-22.7.2019  – finančná podpora 
podľa určeného balíka. 

 
EUSA combat games Zagreb, 29.7.-4.8.20129 – info - prebehli platby za univerzity, zaslanie 
dokumentov členov výpravy. 
 
TMK a reprezentační tréneri predložia do 24.júna 2019 nominačné zoznamy na reprezentačné 
sústredenie, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. – 11.júla 2019 v hoteli Hutník I v Tatranskej Lom-
nici. 
  
 
V Leviciach, dňa 7.6.2019. 

                                                                                      
 


